
Lloret enceta el programa Voluntaris per la Llengua amb trenta-
quatre parelles lingüístiques  
 
A les comarques de Girona ja hi ha prop de 200 parelles  
 
Lloret va encetar ahir el programa Voluntaris per la Llengua, que impulsa el 
Consorci de Normalització Lingüística, amb un èxit espectacular: trenta-quatre 
parelles lingüístiques, xifra que supera la de la ciutat de Girona, on es va 
començar amb una trentena. El programa consisteix a aprendre català 
conversant en aquesta llengua amb un catalanoparlant. Moltes entitats del 
municipi s'hi han apuntat. A les comarques de Girona hi ha ara mateix 200 
parelles lingüístiques.  
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El programa Voluntaris per la Llengua consisteix que catalanoparlants que 
vulguin dedicar una hora a la setmana conversin en català amb 
castellanoparlants. A Lloret s'han format 34 parelles lingüístiques. Entre els 
voluntaris hi ha involucrades diverses entitats: Som com Som, la Dona Activa, 
Ndennden Ngolen, Càrites, Fundació Vicenç Ferrer, el casal de l'Obrera, 
l'Obreria de Santa Cristina, «Proyecto Mi Casa» i Acció per un Futur Millor. Pel 
que fa als aprenents, tots 34, assisteixen a cursos de català. No obstant això, el 
programa també està obert als qui no l'estudien. Entre els aprenents n'hi ha 
molts provinents dels països de l'Est i de l'Amèrica del Sud. També hi ha 
espanyols que volen aprendre a parlar i escriure el català per millorar en l'àmbit 
laboral. És el cas de Damiana Serrano que, originària de Còrdova, fa 18 anys 
que viu a Lloret. Una altra de les aprenents és Sacri Serrano, que fa vint-i-cinc 
anys que viu a Lloret tot i que va néixer a Cadis. Serrano ja parla molt bé el 
català, però amb aquestes converses el vol perfeccionar. 
Una altra aprenent era Raquel Borges. Fa dos anys va arribar de Lloret 
provinent de l'Uruguai. Entén força bé el català i ara també el vol parlar. La 
majoria coincideixen que tenen poques ocasions per practicar-lo i que aquest 
programa, que dura deu setmanes, els ajudarà. 

 
 


